Nijmegen, 18 maart 2020

Betreft: update ontwikkelingen rond de schoolexamens
Beste examenkandidaten en ouder(s)/verzorger(s),
Gisterenavond heb ik jullie twee brieven gestuurd die te maken hebben met de nieuwe
ontwikkelingen rond de schoolexamens. De kamerbrief van minister Slob heeft het nodige
losgemaakt in de media, op de scholen en wellicht ook thuis.
In de brief staat dat de scholen de ruimte hebben gekregen om examenkandidaten de gelegenheid te
bieden om hun schoolexamens af te ronden. Uiteraard zullen wij hierop anticiperen. Jullie krijgen
morgen bericht onder welke condities dat gaat plaatsvinden. Daarbij moeten we terdege rekening
houden met het gegeven dat de overheid op elk moment haar beleid kan wijzigen op grond van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
In elk geval kan ik nu al duidelijkheid geven over één aspect. In de media zien we berichtgeving die
suggereert dat de scholen vanaf vandaag weer open zijn voor examenkandidaten. Dat bericht wil ik
ontkrachten. De minister heeft gezegd dat de school wordt opengesteld op het moment van de
afname van schoolexamens (toetsen) en dit onder de aangepaste veiligheidsvoorwaarden van het
RIVM. Deze voorwaarden zijn nu nog niet met ons gedeeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aspecten
als: Hoeveel leerlingen mogen zich tegelijk in een ruimte bevinden? Hoe groot moet de afstand zijn
tussen de tafels? Maar ook: Kunnen we alle leerlingen tegelijk in het schoolgebouw toelaten of
moeten we gaan werken met groepen?
Morgen zullen we een nadere toelicht geven.
Wat kun je nu doen?
•
•
•

Blijf je serieus voorbereiden op de schoolexamens, ook al is het tijdstip nog niet bekend. We
volgen consequent de richtlijn ‘onderwijs op afstand’;
Neem de aanwijzingen van de overheid/ RIVM serieus, dat doen wij ook;
Houd de mail in de gaten en kijk elke dag even op onze website voor nieuws;

Tot slot
De school blijft tot nader bericht gesloten, ook voor jullie. We zullen je dus ook niet vragen om nu
naar school te komen voor extra lessen of begeleiding. Dat doen we om ervoor te zorgen dat je niet
onnodig in aanraking komt met anderen, zodat de kans op besmetting gereduceerd wordt.
Blijf sterk in deze tijd, voel je gesteund door de school die handelt in jouw belang (binnen de kaders
die de overheid voorschrijft).
Met vriendelijke groeten,
Henk Beckmann, locatiedirecteur Leuvensbroek

